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 Sexuální kriminalita zaujímá mezi ostatními druhy kriminality zvláštní 

postavení. Vždy přitahovala zájem veřejnosti a tento zájem využívají 

mediální prostředky, zejména bulvárního charakteru. Ty zpravidla vše 

skandálně zveličují, aniž by podaly věcná a vědecky podložená vysvětlení 

a objektivní hodnocení. Reakce veřejnosti pak bývají nepřiměřené, čímž 

nejvíce trpí oběť a její okolí.  

 

Veřejnost volá po zvýšené trestnosti, někdy podléhá panickému strachu, 

kritizuje se úroveň činnosti orgánů činných v trestním řízení, ztrácí se 

důvěra v právní řád a raději se sahá po svépomoci, mstě a jiným 

mimoprávním prostředkům. Jedná se o velice složitou a náročnou 

problematiku, která vyžaduje interdisciplinární přístupy a řešení. 

 

Nejzávažnějším trestným činem je znásilnění podle § 241 tr. zákona 

charakterizované brutální agresivitou, který poutal vždy značnou 

pozornost. Skutková podstata tohoto trestného činu byla nejvíce 

novelizovaná, neboť staré definice po čase vždy přestaly vyhovovat 

novějším poznatkům.  

 

Oběti znásilnění tvrdí, že během útoku byly velmi zděšené, naplněné 

hrůzou a neklidné. Cítily třes, rozrušení a bolest. V krizových 

následujících fázích  může mít oběť pocity falešného optimismu, že vše 

skončilo, iluzorní pocity uzdravení „jsem v pořádku, všechno je stejné 

jako před tím“, tento stav může trvat několik hodin až dnů po útoku. 



Potom se náhle navracejí a obnovují příznaky akutní krizové fáze – strach, 

poruchy spánku a poruchy příjmu potravy. Tyto psychologické poznatky 

vedly k vypracování mezinárodních dokumentů o ochraně oběti a pomoci 

těmto obětem. (1) 

 

Čírtková podala na XIV. Bohnických sexuologických dnech rozbor 

problematiky obětí znásilnění. Z kriminologického hlediska popsala 

průběh, základní typy pachatelů a zejména následky. Zdůraznila, že 

zdrojem strádání obětí sexuálních útoků nebývá pouze trestný čin, ale také 

to, co se odehrává po něm. Sekundární viktimizace je u případů znásilnění 

spíše pravidlem než výjimkou. Poukázala na potřebu znalostí psychologie 

vyšetřovatelů na celkovou situaci oběti a upozornila na specifické 

podmínky provádění výslechu oběti.(2) 

  

Na následující kazuistice si dovolím prezentovat otřesný případ znásilnění 

a to nejen co do průběhu, ale i dalších následků. 

 

A opět tu byl Štědrý večer s vůní jehličí, smažené ryby a bramborového 

salátu, čas jako stvořený pro tiché rozjímání nad sklenicí punče.  

Bude tomu pomalu rok, co se Štěpa oddala s vášní jí vlastní divokému a 

stejně vášnivému Rudlovi, který uměl jak dobře milovat, tak se servat a 

ztropit nějakou tu výtržnost. Hlavně o výplatě a dobírce by právem 

považován za postrach okolí a jeho trestná rejstřík byl hotový román. 

Vlastně tehdy rovnou z postele utíkal na vlak, aby stihl nástup trestu ve 

věznici krajského města, a Štěpu zanechal samotnou a opuštěnou. Jen 

stačil syknout mezi dveřmi“ „A kdyby něco, ty víš co, tak tě zabiju“. 

Toho „kdyby něco“ bylo vícekrát, vždyť mladá ženská je tak slabá a 

bezmocná, když se tělo rozpálí a podbřišek svědí. Přitom je barák plný 



chlapů, nadržených až hrůza, jezdících jen párkrát do roka ke svým stovky 

kilometrů vzdáleným manželkám. 

 

A jak se tak myšlenky hrnou, najednou kdosi nesměle klepe na dveře. Na 

Štědrý den je každý host vítaný a tak je vítaný i Vlado z prvního patra, 

který letošní Vánoce také tráví sám. 

 

Pod snadno průhlednou záminkou půjčení cigaret  vklouzl do vyhřátého 

pokoje a poté i do postele, když předtím stačil bleskovým manévrem 

zbavit šatů sebe i vlažně se bránící Štěpu. Teprve pak byl Štědrý večer 

opravdu štědrým, zvláště pak, když jeden orgasmus následoval za 

druhým. 

 

Až pozdě k ránu se vypotácel zničený a vyčerpaný Vlado z bytu  Štěpy a 

doslova po čtyřech se doplazil do svého bytu, praštil sebou do postel a 

okamžitě usnul. Najednou kdosi neurvale s něho strhl deku, srazil na zem, 

kopal a bil hlava nehlava. Ani se nezmohl na odpor a tak mu Rudla 

snadno a rychle vyrazil pár zubů, přerazil sanici, zlomil nos a několik 

žeber. Tržné rány bylo to nejmenší, co Vlada potkalo. 

 

Nejhorší na celém vyprávění je to, že k tomu všemu nemuselo dojít, 

kdyby náčelník věznice po přihlédnutí k vzorné pracovní morálce a 

bezvadnému chování nepřerušil Rudlovi výkon trestu, aby mohl o 

Vánocích navštívit manželku a udělat radost dětem, kdyby Rudlovi neujel 

v Havlíčkově Brodě přípoj a nemusel po zakoupení lahve rumu v nádražní 

restauraci vyrazit mrazivou nocí na patnáctikilometrovou tůru, kdyby 

nenalezl svoji manželu spící nahou a vedle ní trenýrky ještě mokré od 

ejakulátu a kdyby Štěpa na kolenou a s pláčem nepřísahala, že byla 

sprostě znásilněna tím zvířetem z prvního poschodí.  



Tuto lež pak opakovala přes důrazné poučení o trestném činu křivého 

obvinění i před vyšetřovatelem, takže konečné slovo měl soud. Ten uznal 

Rudlu vinným z trestného činu těžké újmy na zdraví a přidal mu tři roky. 

Štěpa vyvázla s podmínkou a Vlado by zproštěn z obvinění ze znásilnění. 

Zároveň byl moudřejší o zkušenost, že když se v trenýrkách přijde, tak se 

v trenýrkách i odchází. A tak mu jen křivě srostlý nos zůstal jako památka 

na Štědrý večer roku tisícího devítistého sedmdesátého….. 
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